KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji
Podle monitorovacího kalendáře pro rok 2019 byly v tomto kalendářním týdnu
odebrány poslední vzorky vody na sledovaných koupacích místech v okresech
Opava, Bruntál a Karviná. Mimořádné odběry k ověření vývoje kvality vody pak byly
zajištěny v nádržích Baška a Brušperk na Frýdeckomístecku.
Na základě laboratorních analýz přetrvává nevyhovující kvalita vody v nádrži Baška
a ve Vrbickém jezeře v Bohumíně. Voda v obou nádržích je hodnocena jako
nevhodná ke koupání s ohledem na nadměrné množství sinic ve vodě. Rovněž
v rybníku Pod hradem v Bohušově na Bruntálsku nadále platí zákaz koupání.
Rozbory vody naopak potvrdily přetrvávající vyhovující kvalitu vody v opavské nádrži
Stříbrné jezero, na koupacích místech Leskovec a Roudno 1 na vodní nádrži Slezská
Harta i v rybnících Tvrdkov a Edrovice na Bruntálsku.

VN Slezská Harta - Roudno I
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Ve srovnání s minulým týdnem nedošlo k zásadním změnám v kvalitě vody na
koupacím místě Nová Pláň na nádrži Slezská Harta, kde i nadále přetrvává zhoršená
jakost vody s rizikem pro vnímavé jedince - malé děti, těhotné ženy, alergiky. Pro tyto
skupiny stále platí doporučení osprchovat se po koupání nejlépe v pitné vodě.
Situace na Těrlické přehradě na Karvinsku a v nádrži Brušperk zůstává beze změn.
S ohledem na prokázanou přítomnost cerkárií se koupání na těchto koupacích
místech nadále nedoporučuje.
V kontrolách kvality vody pokračovali rovněž provozovatelé některých nádrží ke
koupání bez úpravy vody. Vzorkování vody zajistil koncem minulého týdne jak
provozovatel nádrže pro plavce s řízeným přítokem a odtokem vody v areálu Letního
koupaliště v Ostravě - Porubě, tak i provozovatel betonové nádrže HEI park
v Tošovicích. V obou případech byla potvrzena vyhovující jakost vody ke koupání.
V rámci kontrolní činnosti proběhly poslední kontroly i ve stravovacích provozovnách,
které v letním období ještě nebyly prověřeny. Jednalo se o stánek na koupališti
v Ostravě - Porubě a bufet v areálu Hlučínské štěrkovny. Oba provozy byly bez
závad.
Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde
Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule,
na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení
kvality vody.
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